


Załącznik II
do Zarządzenia Nr 28/09
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 kwietnia 2009r.
  

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Ostróda 


Wprowadzenie

Niniejszy dokument jest wewnętrznym dokumentem wydanym przez Wójta Gminy Ostróda i przeznaczonym dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostróda. Opracowanie jest zgodne z następującymi aktami prawnymi:

1. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, z 2002 r., poz. 926 z póź. zm.),

2. Ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.),

3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

Niniejszy dokument reguluje sprawy ochrony danych osobowych zawartych w systemach informatycznych eksploatowanych w lokalnych sieciach komputerowych Suse Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows oraz zbiorów danych zapisanych w postaci elektronicznej i papierowej w Urzędzie Gminy Ostróda. 


	I. Definicje

1. Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o:

a) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy z siedzibą w Ostródzie.

b) Administratorze Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - należy przez to rozumieć pracownika urzędu wyznaczonego przez Administratora Danych Osobowych do nadzorowania przestrzegania zasad określonych w Zarządzeniu Nr 43a/04 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 maja 2004r.

c) Administratorze Systemu Informatycznego (ASI) - należy przez to rozumieć pracownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Ostróda oraz stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony przewidzianych w tym systemie,

d) Użytkowniku systemu - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w urzędzie. Użytkownikiem może być pracownik urzędu, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż w urzędzie lub wolontariusz.

e) Sieci lokalnej - należy przez to rozumieć połączenie systemów informatycznych urzędu wyłącznie dla własnych jej potrzeb przy wykorzystaniu urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

f) Sieci rozległej - należy przez to rozumieć sieć publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.).

II. Procedury nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym urzędu

A. Podstawowe zasady nadawania uprawnień w urzędzie

1. Każdy użytkownik systemu przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych musi zapoznać się z:

a) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

b) Zarządzeniem Nr 43a/04 z późn. zm. Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 maja 2004r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz innej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownicy systemu nie posiadający wymaganych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, bądź do przebywania w pomieszczeniach gdzie przetwarza się dane osobowe pod nieobecność osób upoważnionych do przetwarzania tych danych, w procesie uzyskiwania tych upoważnień zgłaszają się do ABI w celu odbycia szkolenia w zakresie obwiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, procedur przetwarzania danych, a następnie świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z tej ustawy podpisują odpowiednie oświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i zaznajomienie się ze wszystkimi implikacjami wynikającymi z jej realizacji. 

3. Oryginalne dokumenty oświadczeń wydawane przez ABI potwierdzające odbycie szkolenia i zaznajomienie się ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych są włączane do dokumentacji personalnej pracownika, natomiast kopie tych dokumentów przechowuje ABI.

B. Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

1. ABI jest informowany przez pracownika ds. kadr w urzędzie o zatrudnieniu nowego pracownika, bądź przyjęcia stażysty do pracy w urzędzie. Informacja musi zawierać proponowany okres zatrudnienia, zakres czynności oraz stanowisko, które będzie zajmowane przez pracownika.

2. Na podstawie powziętych informacji od pracownika ds. kadr w urzędzie, ABI ma obowiązek przeprowadzić szkolenie nowego użytkownika systemu w zakresie obwiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz procedur przetwarzania tych danych, jakie funkcjonują w urzędzie.

3. Nowi użytkownicy systemu podpisują odpowiednie oświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia przez ABI, które jest włączane do dokumentacji personalnej pracownika.

4. ABI nadaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych podpisane przez ADO osobie, która w związku z wykonywanymi przez siebie obowiązkami będzie miała dostęp do danych osobowych.

5. Umowę o pracę można podpisać dopiero na podstawie wydanego przez ABI upoważnienia oraz oświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.

6. ASI, który w urzędzie pełni także obowiązki ABI odpowiednio, zgodnie z zakresem obowiązków nowego użytkownika systemu:

a) rejestruje użytkownika w systemie i nadaje mu określone uprawnienia;

b) przydziela mu priorytet i hasło dostępu do danych. Priorytet decyduje o zakresie prawa dostępu do danych.

7. Użytkownik systemu w obecności ASI uwierzytelnia się w systemie.

8. Użytkownik zmienia nadane mu przez ASI hasło i rozpoczyna pracę w aplikacji.

9. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sobie hasło.

10. ASI pełniący obowiązki ABI w urzędzie może w każdej chwili odebrać uprawnienia użytkownikowi i zablokować jego dotychczasowe hasło.

Uwaga.

Identyfikator użytkownika w aplikacji jest tożsamy z tym, jaki jest mu przydzielany w sieci lokalnej.
 
Procedurę nadania uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemie należy stosować odpowiednio w przypadku zmiany uprawnień w systemie albo odebrania uprawnień w systemie.

III. Metody i środki uwierzytelnienia w systemie oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem
 
A. Metody i środki uwierzytelniania.

1. W systemie informatycznym stosuje się uwierzytelniania dwustopniowe; na poziomie:

a) dostępu do sieci lokalnej;

b) dostępu do aplikacji.

2. Do uwierzytelnienia użytkownika w systemie na obu poziomach stosuje się hasła.

3. Hasło na poziomie dostępu do aplikacji zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne.

4. Hasło dostępu do sieci lokalnej zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne.

5. Hasło nie może być powtórnie użyte wcześniej niż po 15 - tej zmianie hasła.

6. Hasła nie mogą być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion, nazwisk, inicjałów, numerów rejestracyjnych samochodów, numerów telefonów.

7. Hasło nie może być ujawnione nawet po utracie przez nie ważności.

8. W razie podejrzenia, że hasło jest znane osobom trzecim, należy powiadomić o tym ASI, i hasło zmienić.

9. Uprawnienia do zakładania nowych użytkowników, nadawania loginów i przypisywania haseł bądź zmiany haseł, ma tylko i wyłącznie ASI.

B. Procedury zarządzania środkami uwierzytelniania

1. ASI prowadzi rejestr wszystkich haseł w formie papierowej, na bieżąco wprowadza w nim zmiany i przechowuje go w kasie pancernej w pok. nr 113a, ponadto informuje o tym fakcie sekretarza gminy.
 
IV. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy w systemie

A. Procedura rozpoczęcia pracy

1. Sprawdzić gotowość sprzętu komputerowego do pracy.

2. Uruchomić komputer wchodzący w skład systemu w urzędzie, podłączony fizycznie do sieci lokalnej i zalogować się do sieci podając swój identyfikator i hasło dostępu do sieci.

3. Uruchomić aplikację podając następnie swój identyfikator i hasło dostępu do aplikacji.

4. Rozpocząć pracę.

5. W razie stwierdzenia, że baza danych osobowych jest niedostępna lub uległa jakiejkolwiek zmianie powiadomić ABI.

B. Procedura zawieszenia pracy w systemie

1. W trakcie pracy, przy każdorazowym opuszczeniu stanowiska komputerowego, dopilnować, aby na ekranie nie były wyświetlane dane osobowe.

2. Przy opuszczaniu pokoju na dłuższy czas ustawić wygaszasz ekranu zabezpieczony hasłem.

C. Procedura zakończenia pracy w systemie

1. Zamknąć aplikację.

2. Zamknąć system.

3. Wyłączyć monitor i drukarkę.

V. Procedury tworzenia kopii zapasowych programów i narzędzi programowych służących do przetwarzania danych osobowych w urzędzie

1. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych wykonywane są w cyklu dobowym (w godzinach nocnych) za pomocą specjalistycznego programu archiwizującego.

2. Wraz z kopią zbioru danych osobowych wykonywana jest kopia środowiska pracy.

3. Oprócz codziennych kopii bezpieczeństwa wykonuje się kopie zapasowe rocznym oraz na doraźne żądanie.

4. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność.

VI Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz wydruków

A. Elektroniczne nośniki informacji

1. Dane osobowe w postaci elektronicznej przetwarzane w systemie w urzędzie, zapisane na dyskietkach, dyskach magnetooptycznych czy dyskach twardych nie są wynoszone poza siedzibę Firmy.

2. Wymienne elektroniczne nośniki informacji są przechowywane w pokojach stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych.

3. Po zakończeniu pracy przez użytkowników systemu, wymienne elektroniczne nośniki informacji są przechowywane w zamykanych szafach biurowych lub kasetkach.

4. Dane osobowe w postaci elektronicznej należy usunąć z nośnika informacji w sposób uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie, nie później niż po upływie 3 dni, po wykorzystaniu tych danych chyba, że z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich przechowywania.

5. Wymienne elektroniczne nośniki danych zawierające dane osobowe powinny być oznaczone w rozpoznawalny sposób.

6. W przypadku uszkodzenia lub zużycia nośnika zawierającego dane osobowe należy fizycznie zniszczyć nośnik przez spalenie lub rozdrobnienie.

7. W przypadku konieczności przeprowadzenia utylizacji sprzętu komputerowego, a w szczególności jednostki centralnej w której znajduje się dysk twardy na którym były przetwarzane dane osobowe bądź stwierdzenia uszkodzenia samego dysku należy:

a) sformatować dysk twardy, a następnie go wymontować;

b) jeżeli dysk jest sprawny można go wykorzystać do dalszej pracy w urzędzie;

c) w przypadku uszkodzenia dysku należy go zniszczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi. 


B. Kopie zapasowe

1. Kopie zapasowe zbiorów danych osobowych oraz oprogramowania i narzędzi programowych zastosowanych do przetwarzania danych są przechowywane w pokoju Nr 113a  w kasie pancernej.

2. Dostęp do kasy pancernej mają tylko upoważnieni pracownicy.

C. Wydruki

1. Wydruki, zawierające dane osobowe, należy przechowywać w pokojach stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych.

2. Wydruki, zawierające dane osobowe, należy zniszczyć przez pocięcie w specjalnym urządzeniu nie później niż po upływie 3 dni, po ich wykorzystaniu chyba, że z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich przechowywania. 

VII Środki ochrony systemu przed złośliwym oprogramowaniem, w tym wirusami komputerowymi

A. Ochrona antywirusowa

1. Za ochronę antywirusową odpowiada ASI.

2. Czynności związane z ochroną antywirusową systemu informatycznego wykonuje ASI, wykorzystując w trakcie pracy systemu informatycznego moduł programu antywirusowego w aktualnej wersji, sprawdzającego na bieżąco zasoby systemu informatycznego.

3. Użytkownik systemu na stanowisku komputerowym, importujący dane osobowe do systemu informatycznego jest odpowiedzialny za sprawdzenie tych danych pod kątem możliwości występowania wirusów.

B. Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej

1. ASI jest odpowiedzialny za aktywowanie i poprawne konfigurowanie specjalistycznego oprogramowania monitorującego wymianę danych na styku:

a) sieci lokalnej i sieci rozległej;

b) stanowiska komputerowego użytkownika systemu i pozostałych urządzeń wchodzących w skład sieci lokalnej.

2. Zainstalowano sprzętowy router chroniący przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.

VIII Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemu

O przeprowadzanych przeglądach i konserwacjach systemu w każdym przypadku informowany jest ABI.

A. Przeglądy i konserwacja urządzeń

1. Przeglądy i konserwacja urządzeń wchodzących w skład systemu informatycznego powinny być wykonywane w terminach określonym przez producenta sprzętu.

2. Nieprawidłowości ujawnione w trakcie tych działań powinny być niezwłocznie usunięte, a ich przyczyny przeanalizowane. O fakcie ujawnienia nieprawidłowości należy zawiadomić ABI.

3. Za terminowość przeprowadzenia przeglądów i konserwacji oraz ich prawidłowy przebieg odpowiada ASI.

B. Przegląd programów i narzędzi programowych

1. Przegląd programów i narzędzi programowych przeprowadzany jest w następujących przypadkach:

a) zmiany wersji oprogramowania serwera plików;

b) zmiany wersji oprogramowania stanowiska komputerowego użytkownika systemu;

c) zmiany systemu operacyjnego serwera plików;

d) zmiany systemu operacyjnego stanowiska komputerowego użytkownika systemu;

e) wykonania zmian w projekcie systemu spowodowanych koniecznością naprawy, konserwacji lub modyfikacji systemu.

2. Przed dokonaniem zmian w systemie informatycznym należy dokonać przeglądu działania systemu w zmienionej konfiguracji w warunkach testowych na testowej bazie danych. Sprawdzenie powinno obejmować:

a) poprawność logowania się do systemu w zależności od posiadanych uprawnień (zasymulować pracę wszystkich typów uprawnień użytkownika);

b) poprawność działania wszystkich elementów aplikacji;

c) poprawność funkcjonalną systemu symulując działania wszystkich grup użytkowników wykonując następujące operacje:

- wprowadzanie danych osobowych;

- edytowanie danych osobowych;

- wyszukiwania danych osobowych;

- wydruku danych osobowych.

3. Przegląd przeprowadza projektant systemu w obecności ASI.

4. Za prawidłowość przeprowadzenia przeglądów i konserwacji systemu odpowiada ASI.

C. Konserwacja oprogramowania

1. Konserwację oprogramowania przeprowadza się po zgłoszeniu przez użytkownika systemu potrzeby wprowadzenia zmian pozwalających utrzymać funkcjonalność systemu w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy.

2. Przed dokonaniem zmian w systemie informatycznym należy dokonać przeglądu działania systemu w zmienionej konfiguracji w warunkach testowych na testowej bazie danych na podobnych zasadach jak ma to miejsce w przypadku przeglądu oprogramowania.

3. Konserwację przeprowadza projektant systemu w obecności ASI.
 



